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project:  Accommodatiecentrum Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer,  
 Frankrijk
opdrachtgever: Conseil Général de la Dordogne
gebruiker:  Onderzoekers van Observatoire Océanologique de Banyuls sur Mer
architect:  Fernandez Stéphane, atelier fernandez et serres, Aix en Provence  
constructeur:  GRONTMIJ Sudéquip, Aix en Provence
aannemer:  Pimentel, Perpignan
uitvoering beton:  Lafarge bétons Sud-Ouest, Perpignan
totaal vloeroppervlak:   2.980 m2 (netto)
periode:  ontwerp:  2008 
 start bouw:  2011
 oplevering:  2013

KORAALROOD BETON

Rode ‘tentakels’ van organisch gevormd beton bedekken 
de gevel van het accommodatiecentrum in Banyuls 
sur Mer in Zuid Frankrijk. Het gebouw biedt tijdelijke 
woonruimte aan wetenschappers uit de hele wereld, 
betrokken bij oceanografisch onderzoek. De gevel 
refereert aan de maritieme functie van het gebouw. Het 
betonraster, gebaseerd op hoornkoraal, bevat opvallend 
weinig herhaling. De elementen waaruit de compositie is 
opgebouwd, zijn op de bouwplaats gefabriceerd met een 
bekisting op maat.

MARITIEME BETREKKINGEN
Het rechthoekige bouwblok met rode betonnen gevel 
maakt deel uit van het Observatoire Oceanologique de 
Banyuls sur Mer, nabij de grens met Spanje. Dit Europees 
centrum voor wetenschappelijk onderzoek en opleiding 
is aangesloten bij de Université Pierre et Marie Curie in 
Parijs. Om internationale studenten en onderzoekers te 
huisvesten, is het accommodatiecentrum gebouwd. Het 
gebouw heeft zes verdiepingen en bevat vierenzeventig 
appartementen. Op de onderste verdiepingen zijn de 
algemene voorzieningen geplaatst. De begane grond bevat 
de receptie van gastenverblijf, de kleedruimtes, algemene 
douches en bergruimte voor onderzoeks- en duikmateriaal. 
Ook de technische ruimtes, zoals de serverruimte en een 
ruimte voor een zeewater-warmtepomp, zijn op deze 
verdieping ondergebracht. Op de eerste verdieping is ruimte 
voor wetenschappelijk onderzoek en is een restaurant 
ondergebracht. De tweede, derde en vierde verdieping zijn 
ingedeeld in compacte studio’s met eigen badkamer. De 
vijfde verdieping bevat de tweepersoonsstudio’s en een groot 
dakterras.
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Foto’s Cover, 1, 2, 5, 6 en 
7 van Fernando Guerra, 
FG+SG i.o.v. atelier 
fernandez et serres.
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1. De toegangsdeuren van de appartementen liggen discreet 
verscholen achter de verticale balustrade van beton. 
2. Via een verdiepingshoge pui, biedt het restaurant een 
panoramisch uitzicht over de haven en de open zee.

2.
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INGEPAKT
Het accommodatiecentrum sluit in hoogte en vorm aan bij 
de belendende bebouwing. Ook de rode kleur van de gevel is 
terug te vinden in metselwerk en stucwerk van nabijgelegen 
traditionele woningen. Het gebouw springt in het oog door 
de afwijkende gevelstructuur. Het volume heeft een dubbele 
buitenschil. De thermische gevel ligt grotendeels verscholen 
achter een betonnen raster. Aan galerijvloeren, die toegang 
bieden tot de appartementen, zijn namelijk betonnen 
‘strengen’ bevestigd. Zij vormen een verticale balustrade van 
beton. Het betonraster is nagenoeg ononderbroken en loopt 
ook voor de gevelopeningen langs. Op de eerste verdieping 
is echter een uitzondering gemaakt voor het restaurant. Hier 
hebben bezoekers een panoramisch uitzicht over de haven 
met de open zee, via een brede, verdiepingshoge pui. Omdat 
de functie van de ruimte binnen niet is af te lezen uit de gevel, 
heeft het gebouw iets mysterieus. Het betonnen patroon 
omhult het gebouw als een handschoen. 

CONSTRUCTIE VAN BETON
De hoofddraagconstructie bestaat uit beton. Twee kernen 
en een centrale wand dienen als stabiliteitsvoorzieningen. 
De thermische gevel is dragend, het betonraster is slechts 
zelfdragend. De galerijvloeren liggen op overstek en zijn 1,5m 
breed.  Ter plaatse van het restaurant zijn dragende wanden 
vervangen door lijvige kolommen en schijven. Op de vloeren 

van de rondgangen na, zijn in het gebouw breedplaatvloeren 
toegepast. Overige elementen zoals wanden, balken, 
kolommen en de rest van de vloeren zijn in het werk gestort.

NON-REPETITIEF 
Het ontwerp van het betonraster is gebaseerd op 
hoornkoralen, een groep koralen die vaak een waaiervormig 
vertakte structuur in een vlak maken. “Voor de uiteindelijke 
vorm van het beton hebben wij het koraal uitvoerig 
bestudeerd. Vervolgens is het concept met de hand ontworpen 
met behulp van vele maquettes,” vertelt Stéphane Fernandez, 
architect bij atelier fernandez serres. De vertakte structuur van 
hoornkoraal bevat geen repetitie, iedere tak waaiert op unieke 
wijze uit. De architect wilde ook een gevel realiseren met zo 
min mogelijk herhaling. Fernandez: “Het was een puzzel om 
binnen budget een beperkt aantal mallen te produceren, met 
perfecte rondingen, die een gevarieerde compositie konden 
vormen. We hebben prototypes schaal één op één gemaakt 
voor het bepalen van de kleur, het patroon en de afwerking. 
Daaruit volgden tien basisvormen; strengen van beton. Van 
iedere streng is één houten dummy gemaakt. Een plaatselijke 
scheepsbouwer heeft deze als contramallen gebruikt om 
twintig glasvezel mallen te maken, van iedere streng ook het 
spiegelbeeld.” Alle strengen zijn op de bouwplaats gestort. De 
strengen werden na elkaar gegoten, er konden dus maximaal 
twintig strengen tegelijk worden geproduceerd. 

x. Tekst bijschrift; tekst bij foto of afbeelding. Fake-tekst ter 
illustratie van de positie van de bijschriften. Het is altijd goed om 
ruimte te reserveren voor bijschriften. Daarom bij deze.
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illustratie van de positie van de bijschriften. Het is altijd goed om 
ruimte te reserveren voor bijschriften. Daarom bij deze.
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3. Plattegrond 1e verdieping met 
algemene voorzieningen zoals het 
restaurant en onderzoeksruimte.
4. Verdieping 2, 3 en 4 met 
appartementen voor wentenschappers.
Plattegronden van atelier fernandez et 
serres.

5. Het rode betonraster, met non-
repetitief patroon, omhult het gebouw en 
loopt ook voor gevelopeningen langs.
6. Het patroon van het betonraster is 
gebaseerd op hoornkoralen. Omdat de 
functie van de ruimte binnen niet is af te 
lezen uit de gevel, heeft het gebouw iets 
mysterieus. 
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Het project Accommodatiecentrum Banyuls sur Mer 
staat eveneens beschreven in Cement (voor abonnees), 
het kennisplatform over betonconstructies.

SAMENSTELLEN 
De betonnen strengen zijn steeds in andere volgorde met 
elkaar gecombineerd, zodat een zo afwisselend mogelijk 
gevelpatroon is ontstaan. Iedere betonnen streng is circa 110 
mm dik en bevat een centraal geplaatste wapeningsstaaf, 
gelast naar de vorm van de streng. Om de gevelelementen te 
kunnen plaatsen, zijn op de begane grond modules gevormd 
van meerdere strengen, door ze met ingestorte stalen 
stekeinden aan een korte betonnen onder- en bovenbalk 
te bevestigen. De mallen van de verschillende strengen zijn 
pas verwijderd nadat de module, inclusief randbalken, was 
uitgehard. 

INSTORTEN OP NIVEAU
De gevelmodules zijn bevestigd aan de in het werk gestorte 
galerijvloeren. Eerst is de traditionele bekisting van de 
vloeren geplaatst. Vervolgens is een module op de juiste 
plaats gehesen en gesteld. Daarna zijn de stekeinden van de 
onderste randbalk van de module, ingegoten in de vloer. Op 

dat moment werd de bovenzijde van de module nog door 
touwen op de juiste plaats gehouden. Pas wanneer de module 
erboven in positie was gebracht, werden de stekken van beide 
modules, de stekken aan de bovenzijde van de eerste en aan 
de onderzijde van de tweede, ingestort in de volgende vloer. 
De gevelelementen werden gegoten en geïnstalleerd in vier 
maanden tijd.

ALZIJDIG BETON
Bij het toepassen van schoonbeton blijft vaak maar één zijde 
van het oppervlak zichtbaar. Het betonnen koraal van het 
accommodatiecentrum echter, is rondom in schoonbeton 
uitgevoerd. Doordat één van de zijden niet bedekt werd 
met bekisting tijdens het uitharden van het beton, was de 
oppervlaktestructuur hier licht afwijkend. De strengen zijn 
met deze kant aan de vloeren bevestigd. Na het plaatsen 
zijn ze vanaf de galerij geschuurd met een machine en 
soms bijgewerkt met betonhars. Hierdoor is een homogeen 
gevelbeeld ontstaan. Op de rondgangen is het eenduidige 

beeld compleet, omdat naast het betonnen raster ook de 
vloeren en de wanden van rood beton zijn.

GEKLEURD EN BESTENDIG
Het gebouw staat aan de boulevard in het kustdorpje. De 
ligging, direct aan de kust met zilte lucht en zeewind, zorgt 
ervoor dat de gevel extra corrosiebestendig moet zijn. Het 
toegepaste beton heeft daarom een specifieke samenstelling 
voor gebruik in een maritieme omgeving (milieuklasse XS1). 
De stalen wapening van het beton is bedekt met een laag van 
minimaal 50 mm beton rondom. Het gekozen betonmengsel 
is zelfverdichtend. Het beton is in de massa gekleurd met 
oker pigmenten en oxiden. Er zijn bewust geen maatregelen 
genomen om kleurverschillen tussen verschillende storts 
te voorkomen, omdat deze verschillen juist gewenst 
zijn. “Nuanceverschillen in kleur maken deel uit van het 
architectonische concept. In koraal is ook kleurverloop te zien. 
Het mooie is dat de verschillen na verloop van tijd alleen maar 
duidelijker zullen aftekenen,” aldus Fernandez. 

Een golvende koraalstructuur zonder repetitie, is vertaald naar 
een maakbare gevel in rood beton. 
Het accommodatiecentrum sluit in kleur aan bij metselwerk 
en stucwerk van nabijgelegen traditionele woningen en is 
herkenbaar dankzij het betonraster.
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7. De roodgekleurde galerijvloeren en rode wanden versterken het 
grafisch effect van het betonraster.

8. Iedere betonnen ‘streng’ is op de bouwplaats gestort in een mal 
van glasvezel. Stekeinden zijn ingestort om de streng te kunnen 
bevestigen aan een onderbalk en bovenbalk.
9. Van de losse strengen zijn op de begane grond modules gevormd. 
10. De module is gesteld. Daarna worden de onder- en bovenbalk 
van de module ingestort in de galerijvloeren.
Foto’s 8, 9, en 10 van atelier fernandez et serres.
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